
                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τμήμα Μελετών & Έργων  
Πληροφορίες : Συκούδης Τιμολέων            
Τηλ: 2510451343

  
                        

                                                              ΠΡΟΣ:  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
                                                                                         Τμήμα Προμηθειών 

ΘΕΜΑ: Πρωτογενές Αίτημα Δαπάνης για «Προϊόντα Ξυλείας »
Σας αποστέλλουμε  το Πρωτογενές Αίτημα Δαπάνης  του θέματος και παρακαλούμε για την έγκριση του.

Περιγραφή αντικειμένου προμήθειας Το αίτημα αφορά την προμήθεια 
προϊόντων ξυλείας για την επισκευή και 
συντήρηση κτηρίων, και λοιπών 
εγκαταστάσεων  του Δήμου Καβάλας.

Αιτιολογία Τα υλικά θα χρησιμοποιηθούν για τις 
ανάγκες συντήρησης των κτηρίων και του 
αστικού εξοπλισμού του Δήμου Καβάλας, 
καθώς και για επισκευές που δυνητικά θα 
προκύψουν σε λοιπές εγκαταστάσεις.  

Κ.Α.Ε. 30.6662.0003
Προϋπολογισμός 24.779,81 €  με  Φ.Π.Α. 24%
Κωδικοί CPV 03410000-7, 44191100-6, 44191300-8, 

44191400-9, 44176000-4

Συνημμένα σας υποβάλουμε μελέτη, και ενδεικτικό  προϋπολογισμό και τεχνικές προδιαγραφές.

     Ο Συντάξας                             Ο αναπληρωτής πρ/νος                O Δ/ντης
                  του Τμήματος              Τεχνικών Υπηρεσιών        

 Μελετών & Έργων

    
   Τιμολέων Συκούδης                Αλέξης Μιχαήλ                Πρόδρομος Χαραλαμπίδης
Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.             Μηχανικός Περιβάλλοντος                Αρχιτέκτων Μηχανικός 

0003464687



    
  

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΤΗΣΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

     Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υλικών για τις υπηρεσίες του Δήμου και συγκεκριμένα την 
προμήθεια  προϊόντωνπροϊόντων  ξυλείαςξυλείας.. Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, για να χρησιμοποιηθούν με 
αποτελεσματικότητα στα έργα της Τεχνική υπηρεσίας.    

Τα πιστοποιητικά, των προς προμήθεια υλικών θα πρέπει ο ανάδοχος να τα έχει στην κατοχή του σε 
περίπτωση που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.                        
     Η τιμή των υλικών θα περιέχουν όλες τις επιβαρύνσεις μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα 
επιβάρυνση της υπηρεσίας.  Δηλαδή ζητείται τιμή έτοιμου υλικού όπως χρειάζεται παραδοτέο στις αποθήκες του 
Δήμου.  
Το ποσό με  Φ.Π.Α. 24% που αντιστοιχεί για την προμήθεια των υλικών:

Κ.Α. Ποσό
Προμήθεια προϊόντων ξυλείας έτους 2020 30.6662.0003 24.779,81 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γενικά
1. Η κάθε είδους ξυλεία, όπως αυτή περιγράφεται στα άρθρα του τιμολογίου πρέπει να είναι χωρίς ρωγμές, 
ξηρή, σκληρή, να μην έχει σκουλήκι (σαράκι), πυκνούς ρόζους και γενικά να είναι χωρίς ελαττώματα. Δεν πρέπει 
να έχει υλοτομηθεί πρόσφατα, να μην είναι προϊόν λαθροϋλοτομίας και να προέρχεται από αειφορικά 
διαχειριζόμενα δάση.
2. Η περιεκτικότητα σε υγρασία της ξυλείας δεν πρέπει να ξεπερνά το 15% του βάρους του ξερού ξύλου. Η 
ξυλεία, τα κουφώματα και τα υπόλοιπα προς προμήθεια ξύλινα μέρη πρέπει να είναι προφυλαγμένα από τη 
βροχή, την υγρασία και γενικά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
3. Οι τεχνητές ξύλινες πλάκες μοριοσανίδων (νοβοπάν) και ινοσανίδων (MDF) θα είναι εγχώριας 
προέλευσης, εκτός αν αναφέρεται στο τιμολόγιο διαφορετική προέλευση αναγνωρισμένων εργοστασίων. Οι 
πλάκες θα είναι ενιαίες, χωρίς ματίσεις, απολεπίσεις και γενικά ελαττώματα.

                       
     Ο Συντάξας                             Ο αναπληρωτής πρ/νος                 O Δ/ντης

                  του Τμήματος              Τεχνικών Υπηρεσιών        
 Μελετών & Έργων

    
   Τιμολέων Συκούδης                Αλέξης Μιχαήλ                Πρόδρομος Χαραλαμπίδης
Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.             Μηχανικός Περιβάλλοντος                Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΔΗΜΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣΚΑΒΑΛΑΣ        
Δ/ΝΣΗΔ/ΝΣΗ    ΤΕΧΝΙΚΩΝΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΜΗΜΑ    ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΛΕΤΩΝ  &&  ΈΡΓΩΝΈΡΓΩΝ

ΑνάδειξηΑνάδειξη  προμηθευτήπρομηθευτή  προϊόντωνπροϊόντων  ξυλείαςξυλείας
CPV :  03410000-7, 44191100-6, 44191300-8, 44191400-9, 

44176000-4 
Προϋπ.Προϋπ.  ::  24.779,8124.779,81  €  μεμε  Φ.Π.Α.Φ.Π.Α.  24%24%



ΕΙΔΙΚΗΕΙΔΙΚΗ      ΣΥΓΓΡΑΦΗΣΥΓΓΡΑΦΗ      ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΆΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας 
    Αυτή η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ανάδειξη προμηθευτή προϊόντων ξυλείας. Όπου σ’ αυτή τη 
συγγραφή αναφέρεται η λέξη «αναθέτουσα αρχή» εννοείται ο Δήμος Καβάλας και όπου «ανάδοχος» ή 
«προμηθευτής» εννοείται ο ανάδοχος που θα αναλάβει την προμήθεια.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
    Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της δαπάνης της δημοπρατούμενης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 
24.779,8124.779,81  € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού ή όλης της 
ποσότητας ενώ η προμήθεια θα είναι τμηματική.

ΆΡΘΡΟ 2  Ισχύουσα νομοθεσία 
 Στην παρούσα προμήθεια ισχύουν οι παρακάτω νόμοι και διατάξεις,
  α) Ν. 3463/2006 Δημοτικός  &  Κοινοτικός  Κώδικας.  
  β) Ν. 3852/2010
  γ) Ν. 4412/2016

ΆΡΘΡΟ 3  Συμβατικά Στοιχεία της προμήθειας
 Τα στοιχεία της δημοπρασίας είναι:
1. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας
2. Η Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της προμήθειας
3. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
5. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΆΡΘΡΟ 4 Οικονομική Προσφορά
Η τιμή των υλικών  θα περιέχει όλες τις επιβαρύνσεις μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της 
υπηρεσίας. Οι τιμές να δίνονται για όλα τα είδη της μελέτης .

ΆΡΘΡΟ 5  Κριτήριο Κατακύρωσης 
     Η Κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών και θα είναι σύμφωνη με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

ΆΡΘΡΟ 6  Πληρωμές προμηθευτή
    Τα τιμολόγια θα εκδίδονται για ποσά αντίστοιχα προς την αξία των υλικών πού παραδίδονται  και θα 
βεβαιώνονται από το αρμόδιο όργανο ή επιτροπή παραλαβής και θα προωθούνται στο λογιστήριο για έκδοση 
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. 

ΆΡΘΡΟ 7  Αναθεώρηση τιμών -Αναπροσαρμογή επέκταση της προμήθειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΔΗΜΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣΚΑΒΑΛΑΣ        
Δ/ΝΣΗΔ/ΝΣΗ    ΤΕΧΝΙΚΩΝΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΜΗΜΑ    ΜΕΛΕΤΩΝΜΕΛΕΤΩΝ  &&  ΈΡΓΩΝΈΡΓΩΝ

ΑνάδειξηΑνάδειξη  προμηθευτήπρομηθευτή  προϊόντωνπροϊόντων  ξυλείαςξυλείας
CPV :  03410000-7, 44191100-6, 44191300-8, 44191400-9, 

44176000-4
Προϋπ.Προϋπ.  ::  24.779,8124.779,81  €  μεμε  Φ.Π.Α.Φ.Π.Α.  24%24%



    Οι τιμές μονάδος της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης της προμήθειας αυτής  και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο. Για την προμήθεια αυτή  δεν είναι  
δυνατόν να υπολογιστεί αναπροσαρμογή τιμής ή αύξηση των τεμαχίων πέραν απ αυτά πού προβλέπονται από 
το ενδεικτικό τιμολόγιο της μελέτης αυτής.

ΆΡΘΡΟ 8   Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων
  Ο ανάδοχος προμηθευτής, δηλαδή ο προμηθευτής των ειδών στον Δήμο, δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να 
προμηθεύσει κάποιο είδος για το οποίο κατέθεσε προσφορά. (είτε λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών ή 
θεομηνιών, είτε λόγω έκτακτων αναγκών, ταραχών, κλπ). Τα είδη αναφέρονται αναλυτικά μέσα στην μελέτη. 

ΆΡΘΡΟ  9  Τόπος παράδοσης
    Τόπος παράδοσης ορίζεται η κεντρική αποθήκη του Δήμου Καβάλας. Η τιμή των υλικών  θα περιέχει όλες τις 
επιβαρύνσεις εργασιών, μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας, δηλαδή ζητείται 
τιμή έτοιμου υλικού.

ΆΡΘΡΟ 10    Παράδοση - Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας – Υπέρβαση προθεσμίας
        Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και ισχύει μετά από 
την υπογραφή της σύμβασης της προμήθειας και μετά από την παραγγελία από τον Δήμο Καβάλας στις 
επιθυμητές ποσότητες και συσκευασίες  τμηματικά όπως θα δίνονται. Ο Δήμος Καβάλας μπορεί να πάρει 
μικρότερη ή καμία ποσότητα από κάποιο είδος. 
       Από τη στιγμή της παραγγελίας από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Καβάλας  θα πρέπει η εκτέλεση της 
να γίνει άμεσα και σε σύντομο χρονικό διάστημα (έως 48 ώρες). Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται  σε 
24 ώρες το πολύ.
       Στον ανάδοχο προμηθευτή των ειδών αυτών δεν αναγνωρίζεται παράταση της πιο πάνω προθεσμίας, εκτός 
επείγοντος λόγου, ειδικά αιτιολογημένου. 
       Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί - επιβλέπει την προμήθεια για την 
ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει, τουλάχιστον (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα. 
       Πάντως ο εργοδότης διατηρεί παράλληλα το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. 
      Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των προς προμήθεια υλικών ορίζεται το τέλος του τρέχοντος έτους.

     Ο Συντάξας                             Ο αναπληρωτής πρ/νος                 O Δ/ντης
                  του Τμήματος              Τεχνικών Υπηρεσιών        
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